ก

องทั พ บกแถลงผลการประชุ ม ผู บั ง คั บ หน ว ยขึ้ น ตรงของกองทั พ บก (นขต.ทบ.)
ประจํ า เดื อ นกั น ยายน ที่ มี พล.อ.ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ผู บั ญ ชาการทหารบก
(ผบ.ทบ.) เปนประธานการประชุมวา ผบ.ทบ. ไดกําชับใหทุกหนวยเรงพัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล รวมถึงเตรียมกําลังใหพรอมกับภารกิจการรักษาอธิปไตย เนนการฝกใหเกิดทักษะความ
ชํานาญ ทั้งสวนบุคคลและเปนหนวย โดยขณะนี้กองทัพบกไดจัดทําคูมือปฏิบัติการทางยุทธวิธี ซึ่ง
เปนคูมือที่รวบรวมความรูและแนวทางปฏิบัติการทางทหารใน ๑๐ วิชาสําคัญ จากเหลาสาย
วิทยาการตางๆ เตรียมแจกจายใหกับกําลังพลไดศึกษาและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ
อยางไรก็ตาม จากนโยบายในเรื่องการฝกเปนหนว ยทหารทรหดที่เปนการพัฒ นากําลังพลให
เขมแข็ง อดทน ทั้งรางกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติภารกิจภายใตสภาวะกดดันตางๆ ไดเปนกรณี
พิเศษนั้ นขณะนี้ ทุก กองทัพ ภาคกํา ลัง จัด การฝ ก และทดสอบดั งกล าวในทุกพื้ นที่ โดยในเดือ น
ธันวาคมนี้ทางกองทัพบกมีกําหนดจัดการทดสอบแขงขันหนวยทหารทรหด โดยใหกองพลทหาร
ราบ กองพลทหารมา และกองพลรบพิเศษ จัดกํา ลังพลกองพลละ ๑ ชุด ปฏิบัติการเขารว ม
ทดสอบ ซึ่งกําลังพลที่ผานเกณฑจะไดประดับเครื่องหมายทหารทรหด เพื่อเปนเกียรติและความ
ภาคภูมิใจแกตนเองและหนวยตอไป

นอกจากนี้ ผบ.ทบ. ยังไดสั่งการใหทุกกองทัพภาคนําการฝกแบบประลองยุทธมาใชในการ
ฝกเสริมทักษะดานการรบ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี ความคลองตัว การเอาชีวิตรอดในสนามรบ
ใหกับกําลังพล รวมทั้งเพื่อใชเสริมทักษะสําหรับหนวยที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต
ดวย โดยใหเรงจัดสรางสนามฝกประลองยุทธในทุกกองทัพภาครวมถึงการพิจารณานํากําลังพลไป
ฝกในสนามฝกประลองยุทธอื่นๆดวย ทั้งนี้ การฝกของกําลังพลจะเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานใน
ทุกภารกิจ ใหสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณตางๆทีเ่ กิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคง
ของประเทศ

บทที่ ๑ กลาวทั่วไป
๑. ความมุงหมาย
เอกสารฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบังคับหนวย , ฝายอํานวยการ และผูมีหนาที่
รับผิดชอบในการฝกของหนวยทหารไดนําไปใชเปนแนวทางในการเตรียมการฝกใหกับกําลังพล
ของหนวย เพื่อเตรียมเขาแขงขันการฝกหนวยทหารทรหด (ระดับชุดปฏิบัติการ) เนื้อหาตางๆใน
เอกสารฉบับนี้ ไดพัฒนามาสําหรับใชในการแขงขันหนวยทหารทรหดในระดับชุดปฏิบัติการ โดย
นําเนื้อหาบางสวนมาจากการแขงขันการฝกหนวยทหารขนาดเล็ก ณ ศฝยว.ทบ., หลักสูตรทหาร
เสือของ ร.๒๑ รอ., หลักสูตรจูโจม รวมทั้งคําแนะนําจากอาจารยจากเหลาสายวิทยาการที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการแขงขันการฝกในระดับ ทบ. เพื่อทดสอบความแข็งแกรงทรหด (ความสาม
รถในการทํากิจกรรมที่ตองใชกําลังกายอยางหนัก ) , ความอึด (ความสามารถในการทํากิจกรรม
หนักๆไดอยางตอเนื่องเปนเวลายาวนานเกินกําลังปกติ) และความอดทน (การมีจิตใจมุงมั่นไมยอม
ลมเลิกหรือทอถอย)ของกําลังพลของหนวยทหาร
๒. นิยามศัพท
การแขงขันหนวยทหารทรหด หมายถึง โปรแกรมการทดสอบที่ ทบ.ไดจัดทําขึ้น
เพื่อทดสอบและทาทายหนวยทหารตางๆ ใน ทบ. ที่มีการเตรียมกําลัง เสริมสราง และพัฒนากําลัง
พลของหนวย ใหมีความพรอมแข็งแกรงทรหด เพื่อทําการรบในการเอาชนะภัยคุกคาม , อุปสรรค
และความยากลําบาก โดยใหหนวยทําการคัดเลือกกําลังพลที่มีคุณสมบัติ ดานความแข็งแกรง ,
ทรหดในการใชกําลังกายและกําลังใจ และมีทักษะขีดความสามารถทางยุทธวิธีพื้นฐานเปนตัวแทน
หนวย เพื่อเขารวมทําการทดสอบและแขงขัน หนวยทหารทรหดของ ทบ. โดยมีการแขงขันและ
ทดสอบใน ๓ ลักษณะประกอบดวย

ดานความแข็งแกรง

Strange Test

ดานความทนทาน

Endurance Test

ดานปญญา

Intelligence Test

จุดทดสอบ คือ ตําบลที่ดําเนินการทดสอบตามกิจเฉพาะซึ่งอาจเปนกิจเฉพาะเดียว
หรือหลายๆกิจเฉพาะก็ได ที่จุดทดสอบนี้จะมีกรรมการอยางนอย ๑ คน ปฏิบัติงานอยู
กรรมการ คือ ผูที่ทําการวัดผลการทดสอบที่กระทํา ณ จุดทดสอบ และตองมี
ความรู ความสามารถในเรื่องที่ตนทําการทดสอบเปนอยางดี
สถานี คือ สถานที่ซึ่งรวมจุดทดสอบเขาดวยกัน
กิจเฉพาะ คือ เรื่ องที่ จ ะทําการทดสอบ โดยที่ จุดทดสอบจะแบงเรื่อ งทดสอบ
ออกเปนเรื่องเดียวกัน หรือหลายๆเรื่องก็ได
๓. ขอบเขตการทดสอบ
การทดสอบแขงขันหนวยทหารทรหด ดําเนินการโดยใชหนวยทหารในระดับชุด
ปฏิบัติการ ๖ นาย ปฏิบัติการเปนอิสระโดยแบงการทดสอบออกเปน ๒ ขั้นคือ
ขั้นที่ ๑ การทดสอบขีดความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวย เปนการทดสอบ
พื้นฐานความแข็งแกรงของรางกาย และความรูความสามารถในการปฏิบัติกิจเฉพาะทางยุทธวิธี
พื้นฐาน

ขั้นที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี เปนการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
ทางยุทธวิธีของหนวยที่ตองปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง โดยไมมีการสงกําลังบํารุงเพิ่มเติมใน ๗๒
ชั่วโมง และจะเนนในเรื่องที่ตองใชความแข็งแกรงทรหดอดทนตอสภาพแวดลอม และสถานการณ
ที่บีบบังคับใหตองปฏิบัติตามเวลาที่กําหนด
การจัดกําลังในระดับชุดปฏิบัติการ ๖ นาย เปนนายทหาร หรือนายสิบ ไมจํากัด
ตําแหนง อายุ และชั้นยศประกอบดวย
หัวหนาชุดปฏิบัติการ
รองหัวหนาชุดปฏิบัติการ

มีหนาที่พิเศษ เปนพลวิทยุอีกตําแหนง

พลแมนปน

มีขีดความสามารถในการยิงปนเปนอยางดี

พลยิง เอ็ม.203

มีหนาที่พิเศษ เปนพลเสนารักษอีกตําแหนง

พลปนเล็กกล

มีหนาที่พิเศษ เปนพลขับอีกตําแหนง

พลปนเล็ก

มีหนาที่พิเศษเปนพลระเบิดทําลายอีกตําแหนง

หมายเหตุ กําลังพลในชุดปฏิบัติการทุกนายตองสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันได
อยางมีประสิทธิภาพ
๔. การจัดการทดสอบ
หนวยที่รับผิดชอบในการจัดการทดสอบมีหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ จัดทําตารางเวลาในการปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแตขั้นการเตรียมการจนถึงขั้นการ
ทดสอบ
๔.๒ จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดเกณฑการทดสอบ เพื่อ จัดทําหลักเกณฑการ
ทดสอบ , การกําหนดรายการสิ่งอุปกรณที่หนวยตองใชในการทดสอบในแตละสถานีทดสอบ
๔.๓ จัดตั้งคณะกรรมการทดสอบ เพื่อทําหนาที่ชี้แจงการปฏิบัติในการทดสอบใน
แตละขั้นตอน รวมถึงการตรวจภูมิประเทศ และจัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่ใชในการทดสอบใหพรอมกอนการทดสอบ

๕. การจัดตั้งคณะกรรมการทดสอบ
จัดจาก ยศ.ทบ., ศม., ศป., ศสพ., ศฝยว.ทบ., กช., พบ., ศบบ., ทภ.๑., ทภ.๒.,
ทภ.๓., ทภ.๔ และ นสศ.
๖. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทดสอบ
๖.๑ คณะกรรมการทดสอบเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งจากกองทัพบก
๖.๒คณะกรรมการทดสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการทดสอบ และเปนผู
คัดเลือกเจาหนาทีร่ ับผิดชอบสถานีในแตละสถานี/กิจเฉพาะ
๖.๓ ดํ า เนิ น การทดสอบให เ สร็ จ สิ้ น ภายในเวลา ๗ วั น ติ ด ต อ กั น /หน ว ย และ
รับผิดชอบในการรายงานผลการทดสอบให ทบ. ทราบหลังเสร็จสิ้นการทดสอบไมเกิน ๗ วันทําการ
๗. การเตรียมความพรอมของกรรมการ
เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเรียบรอย และสมบูรณจึงใหมีการ
ฝกอบรมกรรมการกอนการทดสอบ โดยแบงออกเปน ๒ ขัน้ จํานวน ๕ วัน ดังนี้
ขั้นการฝก กรรมการจะเรียนรูถึงมาตรฐานการทดสอบของกิจ เฉพาะที่ ตนเอง
รับผิดชอบเปนกรรมการประเมินผลการทดสอบ
ขั้นการซักซอมการปฏิบัติ นายทหารประจําสถานี และกรรมการทุกคนจะตอง
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการประเมินผลการฝก กลาวคือ ทําหนาที่เปนทั้งกรรมการ และผูรับการรับ
ทดสอบ สลับกันจนสามารถตอบคําถาม แกไขขอบกพรองในการทดสอบไดทุกขั้นทุกตอน สามารถ
วิจารณการปฏิบัติและมีความชํานาญอยูในเกณฑมาตรฐาน
๘. การเตรียมการของผูเขารับการทดสอบ
๘.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ผูเขารับการทดสอบตองเตรียมสภาพรางกายใหพรอมกอนการ
ทดสอบ ซึ่ง หากไมมีก ารเตรียมการที่ดีอาจได รับอัน ตรายระหวางการทดสอบได สําหรั บการ
จัดเตรียมสิ่งอุปกรณที่ใชในการทดสอบใหหนวยดําเนินการตามที่หนวยจัดการทดสอบกําหนด เชน
การแตงกายในการทดสอบแตละสถานีและการจัดชุดสายโยงบา เปนตน
๘.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ผูเขารับการทดสอบตองเตรียมหนวยใหพรอมกอนการทดสอบ
โดยเฉพาะการปฏิบัติในกิจเฉพาะพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก การเดินแผนที่เข็มทิศ , การเคลื่อนยาย

ทางพื้ น ดิ น และทางอากาศ , การร อ งขออากาศยาน , การใช อ าวุ ธ , การปฏิ บั ติ ข องหน ว ย
ลาดตระเวน เชน การกํา หนดจุด ตรวจสอบในเส นทางการลาดตระเวน เปน ต น สํา หรั บการ
จัดเตรียมสิ่งอุปกรณที่ใชในการทดสอบใหหนวยดําเนินการตามที่หนวยจัดการทดสอบกําหนด

๙. การดําเนินการทดสอบ
คณะกรรมการจะใหแตละหนวยจับฉลาก เพื่อจัดลําดับหนวยเขารับการทดสอบ
โดยจะเขาทําการทดสอบหางกันหนวยละ ๑ วันตามลําดับ โดยแบงขั้นการทดสอบเปน ๒ ขั้นตอนดังนี้
การทดสอบขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบขีดความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวย
กําหนดเปนสถานีทดสอบจํานวน ๖ สถานีประกอบดวย
สถานีที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย
-

ดึงขอ (๙/๑๙)
ลุกนั่ง ๒ นาที (๖๒/๘๒)
ดันพื้น ๒ นาที (๕๘/๗๘)
วิ่งระยะทาง ๑ ไมล (๘ นาที)

สถานีที่ ๒ การทดสอบการวายน้ํา
- การทดสอบวายตัวเปลา ๓๐๐ ม.
- การทดสอบเอาตัวรอดทางน้ํา
สถานีที่ ๓ การทดสอบการขามเครื่องกีดขวาง ๑๑ สถานี
สถานีที่ ๔ การทดสอบเดินเรงรีบ ระยะทาง ๑๒ กม.และการทดสอบการยิงปน
ดวยกระสุนจริง

สถานีที่ ๕ การทดสอบทัศนคติ
สถานีที่ ๖ การทดสอบความรูและการปฏิบัติทางยุทธวิธีพื้นฐาน
การทดสอบขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี โดยหนวยจะไดภารกิจใหปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง ภายในเวลา ๗๒ ชั่วโมงหนวยจะตองปฏิบัติตามกิจเฉพาะตางๆทั้งการรบในพื้นที่ปา
ภูเขาและการรบในเมือง เพื่อใหบรรลุภารกิจ ดังนี้
-

การเคลื่อนยายหนวยทางยุทธวิธี
การตั้งฐานลาดตระเวน
การซุมโจมตี
การปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสราง
การปฏิบัติตอวัตถุตองสงสัยและวัตถุระเบิด
การตอตานและตอบโตการซุมโจมตี
การจัดตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจ
การชวยเหลือกูภัยและการอยูรอดในพื้นที่การรบ
การรักษาพยาบาลและการสงกลับผูบาดเจ็บ
การเคลื่อนที่ในภูมิประเทศยากลําบากภายใตสภาวะกดดัน(หลบหลีก/หลีกเลี่ยง)

๑๐. ขอตกลงเบื้องตน
๑๐.๑ เมื่ อ เริ่ ม ทํ า การทดสอบตั้ ง แต วั น แรกในขั้ น ตอนที่ ๑ การทดสอบขี ด
ความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวยไปจนจบภารกิจสุดทาย ในขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบทาง
ยุทธวิธี ชุดปฏิบัติการไมสามารถเปลี่ยนผูเขารับการทดสอบไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
๑๐.๒ ในกรณีที่มีกําลังพลในชุดปฏิบัติการเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บในระหวาง
การทดสอบจนไมส ามารถทําการทดสอบตอไปได (ไมเกิน ๑ นาย) ใหกําลังพลที่เหลือทําการ
ทดสอบตอไปจนครบทุกภารกิจ
๑๐.๓ ในระหวางทําการทดสอบ หากนายแพทยประจํากองอํานวยการทดสอบ ลง
ความเห็นวาไมสามารถทําการทดสอบตอไปได กําลังพลคนนั้นตองหยุดการทดสอบทันที

๑๑. เวลาที่ใชในการทดสอบ
การทดสอบทั้ง ๒ ขั้นตอนใชระยะเวลา ๕ วันติดตอกัน โดยมีรายละเอียดการ
ปฏิบัติดังนี้ วันทดสอบที่ ๑ ถึง ๒ การทดสอบขีดความสามรถเปนบุคคลและเปนหนวย วันทดสอบ
ที่ ๓ ถึง ๕ การทดสอบยุทธวิธี ๗๒ ชั่วโมง
ทั้งนี้การทดสอบในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๕ เปนการปฏิบัติภารกิจตอเนื่อง ๗๒ ชั่วโมง
โดยหนวยจะไดรับมอบภารกิจตางๆตามรายการกิจเฉพาะ โดยไมมีการสงกําลังบํารุงเพิ่มเติม เวน
น้ํา และ สป.๕ ที่ใชในการทดสอบ
๑๒. การประเมินผล
การประเมินผลจะทําการประเมินผลทั้งเปนบุคคลและเปนหนวย โดยแบงขั้นตอน
การประเมินผลไว ๒ ขั้นตอนดังนี้
๑๒.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบขีดความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวย
- สถานีที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย
- สถานีที่ ๒ การทดสอบการวายน้ํา
- สถานีที่ ๓ การทดสอบการขามเครื่องกีดขวาง
- สถานีที่ ๔ การทดสอบเดินเรงรีบและยิงปนดวยกระสุนจริง
- สถานีที่ ๕ การทดสอบทัศนคติ
- สถานีที่ ๖ การทดสอบความรูและการปฏิบัติทางยุทธวิธีพื้นฐาน
๑๒.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี แบงเปน ๘ ภารกิจ
๑๓. การจัดลําดับที่ในการทดสอบ
แบงเปนประเภทบุคคลและประเภททีม ดังนี้
๑๓.๑ ประเภทบุคคล คิดคะแนนรวม ดังนี้ คะแนนเปนบุคคล สถานีที่ ๑ , ๒ และ
๓ ในขั้นตอนที่ ๑ รวมกับคะแนนเปนทีมในสถานีที่ ๔ , ๖ ในขั้นตอนที่ ๑ และคะแนนในขั้นตอนที่
๒ ทุกภารกิจ

๑๓.๒ ประเภททีม คิดคะแนนรวม ดังนี้ คะแนนเปนทีมในขั้นตอนที่ ๑ รวมกับ
คะแนนในขั้นตอนที่ ๒ ทุกภารกิจ
กําลัง/ทีมที่มีคะแนนรวมมากกวาจะไดลําดับที่ดีกวา และหากยังมีคะแนนเทากัน
อีกใหพิจารณาผลคะแนนในภารกิจในขั้นตอนที่ ๒ เริ่มจากภารกิจแรกถึงภารกิจสุดทาย
๑๔. รายการสิ่งอุปกรณที่ผูเขารับการทดสอบตองนํามา ดังนี้
๑๔.๑ อาวุธประจํากาย พรอมซองกระสุน ๒ ซอง
๑๔.๒ ปพ.๘๖ พรอมซองกระสุน ๒ ซอง
๑๔.๓ หมวกเคฟลาร
๑๔.๔ เข็มขัดสนามพรอมสายโยงบา
๑๔.๕ กระติกน้ําพรอมถุง ๒ ใบ
๑๔.๖ เสื้อกระสุน
๑๔.๗ เสื้อกันฝน
๑๔.๘ เปสนาม
๑๔.๙ พลั่วสนามพรอมซองพลั่ว
๑๔.๑๐ เครื่องแบบสนาม
๑๔.๑๑ เข็มทิศ
๑๔.๑๒ เชือกจูโจม, สแนปลิงค, ถุงมือ
๑๔.๑๓ สนับศอก, สนับเขา และถุงมือเปลือยนิ้ว
๑๔.๑๔ สมุดพก ปากกา หรือดินสอ
๑๔.๑๕ ไฟฉายพรอมแบตเตอรี่
๑๔.๑๖ นกหวีด
๑๔.๑๗ หมอขาวสนามพรอมถุง

๑๔.๑๘ เสื้อคอกลม (เขียว, ลายพราง)
๑๔.๑๙ ถุงเทา
๑๔.๒๐ กางเกงใน
๑๔.๒๑ ผาขาวมา
๑๔.๒๒ รองเทาแตะ
๑๔.๒๓ ของใชสวนตัว
๑๔.๒๔ กลองสองสองตา (หน.ชป.)
๑๔.๒๕ แผนผาสัญญาณ
๑๔.๒๖ ชุดปฐมพยาบาลประจํากายทหาร
๑๔.๒๗ กระเปา ส.พยาบาล

บทที่ ๒ รายการทดสอบหนวยทหารทรหด

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบขีดความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวย จัดเปนสถานีทดสอบ
๖ สถานีมีรายละเอียดการทดสอบแตละสถานี ดังนี้
สถานีที ๑ การทดสอบสมรรถภาพร่ า งกาย
กิจเฉพาะ :

การทดสอบสมรรถภาพรางกาย

เงื่อนไข :

๑. กําลังพลในชุดปฏิบัติการแตงกายชุกฝกครึ่งทอน

๒. ทาทีทําการทดสอบมี ๔ ทา คือ ดึงขอ, ลุกนั่ง, ดันพื้น และวิ่ง ๑
ไมลตามลําดับโดยมีเวลาพักแตละทา ๓ นาที
๓. ทดสอบเปนรายบุคคล หากผูเขารับการทดสอบปฏิบัติทาหนึ่ง
ทาใดไมผานตามเกณฑที่กําหนดสามารถทดสอบในทาตอไปได
๔. กําลังพลชุดปฏิบัติการทั้ง ๖ นายเขาทําการทดสอบพรอมกันใน
ทุกทา สําหรับเวลาพรอมพักจะเริ่มคิดจากคนสุดทายปฏิบัติเสร็จในแตละทา

๕. เกณฑ “ผ า น” คิ ด คะแนน๘๐%หากปฏิ บั ติ ไ ด ดี ก ว า เกณฑ
“ผาน” จะคิดคะแนนเพิ่มตามสัดสวนจนถึง ๑๐๐%
มาตรฐาน : ผูเขารับการทดสอบจะตองปฏิบัติตามเกณฑ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

ดึงขอ
เกณฑผาน ๙ ครั้ง เต็ม ๑๙ ครั้ง(ไมจํากัดเวลา)
ลุกนั่ง
เกณฑผาน ๖๒ ครั้ง เต็ม ๘๒ ครั้ง(เวลา ๒ นาที)
ดันพื้น เกณฑผาน ๕๘ ครั้ง เต็ม ๗๘ ครั้ง(เวลา ๒ นาที)
วิ่ง ๑ ไมล เกณฑผานใชเวลาไมเกิน ๘ นาที
(“เต็ม ๖ นาที ๒๐ วินาที)

สถานีที ๒ การทดสอบว่ า ยนํา (๑๐ คะแนน ท่ า ละ ๕ คะแนน )
กิจเฉพาะ : การทดสอบวายน้ํา
เงื่อนไข :
๑. การทดสอบมี ๒ ลักษณะ คือ การวายน้ําตัวเปลาระยะ ๓๐๐ เมตร
และการเอาตัวรอดทางน้ําระยะ ๑๕ เมตร
๒.การทดสอบวายน้ําตัวเปลา แตงกายชุดวายน้ํา (กางเกงวายน้ํา, แวนตาวายน้ํา)
๓. การทดสอบเอาตัวรอดทางน้ํา แตงกายชุดฝกพรางปลอยแขน, ชุดสาย
โยงบา และอาวุธประจํากาย
๔. ทดสอบเปนรายบุคคล หากผูเขารับการทดสอบปฏิบัติทาหนึ่งทาใดไม
ผานตามเกณฑที่กําหนดสามารถทดสอบในทาตอไปได
๕. การทดสอบจะกระทําตอเนื่องทั้ง ๒ ลักษณะโดยจะทําการทดสอบวาย
น้ําตัวเปลากอนและพักสําหรับเปลี่ยนเครื่องแตงกายเปนชุดฝก ๑๐ นาที และทําการทดสอบการ
เอาตัวรอดทางน้ํา
๖. ปฏิ บั ติ ไ ด เ กณฑ “ผา น” คิ ด คะแนนเต็ ม หากปฏิ บั ติ “ไม ผ า น” คิ ด
คะแนนเปน “ศูนย”
มาตรฐาน : ๑. การวายน้ําตัวเปลาระยะ ๓๐๐ เมตรใชเวลาไมเกิน ๑๕ นาที

๒. การเอาตัวรอดทางน้ําระยะ ๑๕ เมตร ไมจํากัดเวลาโดยหามเกาะขอบ
สระ หรือเกาะอุปกรณชวยในการลอยตัว, ไมดําน้ํา (ศีรษะหามจมน้ํา) และในระหวางการวายน้ํา
อาวุธประจํากายตองไมจมน้ํา
หมายเหตุ ชุดสายโยงบาประกอบดวย สายโยงบา, เข็มขัดสนาม และกระติกน้ํา ๒ ใบ (น้ําเต็มกระติก)
สถานีที ๓ การทดสอบข้า มเครื องกี ด ขวาง ๑๑ สถานี (๑๐ คะแนน)
กิจเฉพาะ : การขามเครื่องกีดขวาง ๑๑ สถานี
เงื่อนไข :
อัตราที่กําหนด

๑. ผูเขารับการทดสอบแตงกายชุดฝก เคฟลาร ชุดสายโยงบา อาวุธตาม
๒. เครื่องกีดขวาง ๑๑ สถานีรายละเอียดตามผังสถานีทดสอบ
๓. ทําการทดสอบเปนหนวย (บันทึกผลการทดสอบเปนรายบุคคลดวย)
๔. ทําการผานเครื่องกีดขวางตามเสนทางที่กําหนดจนครบทุกเครื่องกีดขวาง
๕. เวลาสิ้นสุดการจับเวลา เมื่อปฏิบัติการไตเชือกไปแตะที่คานบน

๖. เกณฑ “ผาน” คิดคะแนน ๘๐% หากปฏิบัติไดดีกวาเกณฑ “ผาน” จะ
คิดคะแนนเพิ่มตามสัดสวนจนถึง ๑๐๐%
มาตรฐาน : กําลังพลทุกนายสามารถผานเครื่องกีดขวางไดถูกตองและครบทุกเครื่องกีด
ขวางตามเวลาที่กําหนด โดยคิดเวลาทั้งเปนบุคคลและเปนหนวย
ผังสถานีทดสอบการผานเครื่องกีดขวาง ๑๑ สถานี
สถานีที่ ๑ โหนเชือกขามกําแพง ๖ ฟุต

สถานีที่ ๗ โหนเชือกขามบอน้ํา

สถานีที่ ๒ สะพานทรงตัว ๑๐ ฟุต

สถานีที่ ๘ ทรงตัวบนขอนไม

สถานีที่ ๓ ขามกําแพงสูง ๑๐ ฟุต

สถานีที่ ๙ กระโดดขามบอน้ํา

สถานีที่ ๔ ขามกําแพงอกไก

สถานีที่ ๑๐ ตาขายทหารราบ

สถานีที่ ๕ ขามกําแพง ๖ ฟุต

สถานีที่ ๑๑ ไตเชือกแนวดิ่ง

สถานีที่ ๖ กระโดดลงกําแพงสูง ๖ ฟุต

สถานีที ๔ การทดสอบการเดิน เร่ ง รี บ (๑๕ คะแนน)
กิจเฉพาะที่ ๑ : การเดินเรงรีบประกอบเครื่องสนามระยะทาง ๑๒ กม.
เงื่อนไข :
ตามอัตราที่กําหนด

๑. ผูเขารับการทดสอบแตงกายชุดฝก หมวกเคฟลาร ชุดสายโยงบา อาวุธ
๒. ประกอบเปสนาม โดยมีน้ําหนักบรรทุกในเปสนามไมรชนอยกวา ๑๕ กก.
๓. ทําการทดสอบเปนหนวย ตามเสนทางที่กําหนด (บัมทึกผลการทดสอบ

เปนรายบุคคลดวย)
๔. เกณฑ “ผาน” คิดคะแนน ๘๐% หากปฏิบัติไดดีกวาเกณฑ “ผาน” จะ
คิดคะแนนเพิ่มตามสัดสวนจนถึง ๑๐๐%
มาตรฐาน : กําลังพลทุกนายตองใชเวลาในการทดสอบไมเกิน ๑๘๐ นาทีโดยคิดเวลาเปนหนวย
กิจเฉพาะที่ ๒ : การยิงปนดวยกระสุนจริง (๕ คะแนน)
เงื่อนไข :

๑. การยิงปนดวยกระสุนจริงเปนการตอเนื่องจากการเดินเรงรีบ ระยะทาง ๑๒ กม.
๒. ชุดปฏิบัติการจะมีเวลาพักหลังเดินเรงรีบจบ (คนสุดทายปฏิบัติเสร็จ )

เปนเวลา ๑๐ นาที
๓. ทําการทดสอบเปนหนวยเขาตามชองยิงที่กําหนด
๔. การแตงกาย ชุดฝก หมวกเคฟลาร ชุดสายโยงบา อาวุธตามอัตราที่
กําหนด (เวนเปสนาม)
๕. กรรมการเตรียมกระสุนและซองเปลา ดังนี้
๕.๑ ก.ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม.สําหรับ ปลย.และ เอ็ม.๒๐๓ คนละ ๑๐ นัด
๕.๒ ก.ปลก.ขนาด ๕.๕๖ มม.สําหรับ ปลก. ๒๐ นัด
๖. ทําการยิงตอเปาหุนนั่งลมลุกในระยะ ๒๕ เมตรใชเวลาไมเกิน ๑๐ วินาที
๗. เกณฑการคิดคะแนนนับจากรอยกระสุนถูก โดยคิดคะแนนเปนหนวย

มาตรฐาน : หนวยสามารถทําการยิงตอเปาที่ปรากฏไดคะแนนรวมในเกณฑไมต่ํากวา ๘๐%
สถานีที ๕ การทดสอบทั ศ นคติ (ไม่มีค ะแนน)
กิจเฉพาะ : การทดสอบทัศนคติ
เงื่อนไข :
ไมเกิน ๕ นาที)

๑. ทําการทดสอบหลังจากเดินเรงรีบและยิงปนดวยกระสุนจริงเสร็จ (พัก

๒. ผู เ ข า รั บ การทดสอบ เข า รั บ การทดสอบโดยใช แ บบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินทาที, ทัศนคติ, ความเชื่อ, ความเขมแข็งของสภาพจิตใจ
๓. เอกสารที่ใชในการทดสอบ พบ. เปนผูดําเนินการ
มาตรฐาน : เปนการประเมินและวิเคราะหผลการทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
สถานี ที ๖ การทดสอบความรู้แ ละการปฏิ บั ติ ท างยุท ธวิ ธี พื นฐาน (๒๐ คะแนน สถานี ล ะ ๕ คะแนน)

กิจเฉพาะ : การทดสอบความรูทางยุทธวิธี
เงือนไข :

๑. แบงการทดสอบออกเปน ๔ สถานียอย ไดแก

- สถานีอาวุธศึกษา ไดแก การถอด-ประกอบ, การยิงและการแกไขเหตุติดขัด
ของอาวุธประจํากาย และ ปพ.๘๖
- สถานีแผนที-่ เข็มทิศ ไดแก การหาที่อยูตนเอง และการพิจารณาภูมิประเทศใน
แผนที่
- สถานีก ารปฐมพยาบาล ไดแ ก การชวยหายใจ/การนวดหัวใจ และการใช
ผาพันแผลสนาม
- สถานี ทุนระเบิดและกับ ระเบิ ด ได แก การติด ตั้ง -รื้อ ถอน ทุนระเบิดสั งหาร
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๒. ทําการทดสอบเปนหนวย
๓. สถานีอาวุธศึกษาใชจับฉลากคนละ ๒ ชนิดอาวุธ สถานีอื่นๆเขารับการ
ทดสอบทุกนาย
๔. ผูเขารับการทดสอบใชอุปกรณตามที่กรรมการไดจัดเตรียมไวในแตละสถานี

๕. ผูเขารับการทดสอบปฏิบัติตามที่กรรมการในแตละสถานีกําหนด
มาตรฐาน : ผูรับการทดสอบสามารถใชอุปกรณตามที่กรรมการกําหนดและสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนไดถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
รายละเอียดรายการทดสอบในสถานีที่ ๖ กําหนดไวในบทที่ ๓
ขั้น ตอนที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี โดยหนวยจะไดรับภารกิจใหปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ภายในเวลา ๗๒ ชั่วโมงโดยไมมีการสงกําลังบํารุง มีรายการกิจเฉพาะที่หนวยตองปฏิบัติ ดังนี้
กิจเฉพาะที่ ๑ การเคลื่อนยายหนวยทางยุทธวิธี
เงื่อนไข
๑. ชุดปฏิบัติการรับภารกิจใหนํากําลังพลพรอมยุทโธปกรณเขาพื้นที่เตรียมพรอม
เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจ
๒. การเคลื่อนยายเขาพื้นที่เตรียมพรอมใหทําการเคลื่อนยายทางอากาศ และทางพื้นดิน
๓. มีอากาศยานสนับสนุนในการเคลื่อนยายทางอากาศ
มาตรฐาน

๑. เมื่อรับภารกิจหนวยจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนการนําหนวยไดอยางถูกตอง
๒. หนวยสามารถจัดทําแผนการเคลื่อนยายทั้งอากาศและทางพื้นดินไดอยางถูกตอง
๓. หนวยสามารถนํากําลังพลและยุทโธปกรณไปยังพื้นที่เตรียมพรอมไดทันตาม

เวลาที่กําหนด
การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย
การจัดทําแผนการเคลื่อนยายทางอากาศ
การจัดทําแผนการเคลื่อนยายทางพื้นดิน
การปฏิบัติการเคลื่อนยายทางอากาศและทางพื้นดิน
การปฏิบัติ ณ พื้นที่เตรียมพรอม
การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ

กิจเฉพาะที่ ๒ การซุมโจมตี
เงื่อนไข
๑. หลั ง จากหน ว ยนํ า กํ า ลั ง พลและยุ ท โธปกรณ เ ข า พื้ น ที่ เ ตรี ย มพร อ ม
เรียบรอยแลวชุดปฏิบัติการไดรับคําสั่งใหปฏิบัติภารกิจ การซุมโจมตีในพื้นที่และเวลาที่
กําหนดโดยปฏิบัติเปนสวนโจมตี
๒. เปาหมายในการซุมโจมตีเปนเปาหุนลมลุก มีระยะหางจากจุดซุมโจมตี
ประมาณ ๕๐ เมตร
๓. ชุดปฏิบัติการจะไดรับกระสุนจริงในการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ปลย.และ เอ็ม.๒๐๓ ไดรับ ก.ปล. ๕.๕๖ มม.คนละ ๑๕ นัด
๓.๒ ปลก.ไดรับ ก.ปลก. ๕.๕๖ มม. จํานวน ๒๐ นัด
๔. เปาหุนลมลุกจะปรากฏครั้งละ ๕-๗ วินาทีจํานวน ๓ ครั้ง
๕. สัญญาณเริ่มการโจมตีเปนระเบิดหนาเปาหมายจํานวน ๑ ครั้ง และ
สัญญาณหยุดยิง พลุสีแดง ๑ ชอ
๖. หลังทําการยิงจบใหปฏิบัติในการตรวจคนและทําลายตอเนื่องจนจบภารกิจ
มาตรฐาน

๑. ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการนําหนวยไดอยางถูกตอง

๒. ชุดปฏิบัติการสามารถเคลื่อนยายกําลังและปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จตาม
เวลาที่กําหนด โดยไมถูกตรวจพบจากขาศึกกอนการปฏิบัติ
๓. สามารถทําการยิงตอเปาหมายไดผลไมต่ํากวา ๗๐%
การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ
๑.
๒.
๓.
๔.

การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย
การเคลื่อนยายกําลังเขาพื้นที่ซุมโจมตี
การปฏิบัติ ณ พื้นที่ซุมโจมตี
การปฏิบัติการซุมโจมตี
๔.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติ (การเขาพื้นที่วางตัว, การโจมตี, การเจขาตรวจ
คน/ทําลาย, การถอนตัว)

๔.๒ ผลการยิงตอเปาหมาย
๕. การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ
กิจเฉพาะที่ ๓ การตั้งฐานลาดตระเวน
เงื่อนไข
๑. หลังจากปฏิบัติภารกิจ ซุมโจมตีเสร็จ เรียบรอยแลว หนวยจะไดรับภารกิจ ให
เคลื่อนยายกําลังเขาตั้งฐานลาดตระเวน
๒. ในพิกัดที่ตั้งฐานมีน้ําดื่มถูกซอนไว เพื่อใหหนวยไดคนหา
มาตรฐาน

๑. ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการนําหนวยไดอยางถูกตอง
๒. ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารสามารถเคลื่ อ นย า ยกํ า ลั ง เข า ที่ ตั้ ง ฐานปฏิ บั ติ ก ารได ทั น ตาม

กําหนดเวลา
๓. ชุดปฏิบัติการสามารถคนหา สป.ได
การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การปฏิบัติตามขั้นตอนการนําหนวย
การเคลื่อนยายหนวยทางยุทธวิธี
การปฏิบัติ ณ ที่ตั้งฐานลาดตระเวน
การคนหา สป.ที่ซอนไว
การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ

กิจเฉพาะที่ ๔ การปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสรางและการปฏิบัติตอวัตถุตองสงสัย/วัตถุระเบิด
เงื่อนไข

๑. หนวยไดรับภารกิจใหทําการปดลอมตรวจคนตอกําลังขาศึกในพื้นที่สิ่งปลูกสราง

๒. ชุดปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งของหนวยที่ทําการปดลอมตรวจคน โดยทําหนาที่
เปนชุดตรวจคน
๓. ขณะเขาทําการตรวจคน ตรวจพบวัตถุตองสงสัย/วัตถุระเบิด
มาตรฐาน

๑. ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการนําหนวยไดอยางถูกตอง
๒. การปฏิบัติในการตรวจคนเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสราง

๓. ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติตอวัตถุตองสงสัยวัตถุระเบิดไดตามขั้นตอน
การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย
การเคลื่อนยายเขาไปยังที่หมายที่กําหนด
การเขาตรวจคนภายในอาคาร (สิ่งปลูกสราง)
การปฏิบัติตอวัตถุตองสงสัย/วัตถุระเบิด
หนวยบรรลุภารกิจและรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ

กิจเฉพาะที่ ๕ การตอตานและตอบโตการซุมโจมตี (การปฏิบัติฉับพลัน)
เงื่อนไข
๑. หลังจากชุดปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจการปดลอมตรวจคนเรียบรอยแลว หนวย
ไดรับมอบภารกิจใหทําการลาดตระเวนตามเสนทาง
๒. ชุดปฏิบัติการไดรับการสนับสนุนจักรยานยนต จํานวน ๓ คัน
๓. เสนทางลาดตระเวนมีขาศึกวางระเบิดและชุดซุมโจมตี
มาตรฐาน ๑. ชุดปฏิบัติการจะตองสามารถตอตานและตอบโตการปฏิบัติของฝายตรงขามได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการตองเปนไปอยางอัตโนมัติ มีการสั่งการนอยที่สุด
การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ
๑. การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย
๒. การตอตานและตอบโตการซุมโจมตี
๓. การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ
กิจเฉพาะที่ ๖ การจัดตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจ
เงื่อนไข
๑. หลังจากปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนเสนทางเรียบรอย ชุดปฏิบัติการไดรับ
ภารกิจในการจัดตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจ ตามจุดและหวงเวลาที่กําหนด
๒. กรรมการจัดเตรียมอุปกรณในการปฏิบัติ ณ จุดที่ตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจ

มาตรฐาน

๑. การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย
๒. การจัดตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจ
๓. การตรวจคนบุคคลและยานพาหนะ
๔. การตอตานและตอบโตการถูกลอบโจมตีจุดตรวจ/ดานตรวจ
๕. การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ

กิจเฉพาะที่ ๗ การชวยเหลือกูภัยและการอยูรอดในพื้นที่การรบ
เงื่อนไข
๑. หลังจากการปฏิบัติการจัดตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจเรียบรอย ชุดปฏิบัติการไดรับ
แจงจากหนวยเหนือมีฝายเราไดรับบาดเจ็บและซอนตัวอยูในพื้นที่การรบ
๒. ชุดปฏิบัติการตองทําการคนหาผูบาดเจ็บและทําการรักษาพยาบาลขั้นตน และ
นําผูบาดเจ็บมายังพื้นที่ปลอดภัยและทําการสงกลับทางอากาศ
มาตรฐาน ๑. ชุดปฏิบัติการสามารถคนหาผูบาดเจ็บและทําการรักษาพยาบาลไดถูกตองตาม
หลักการและทันตามเวลาที่กําหนด
๒. ชุดปฏิบัติการสามารถเคลื่อนยายผูบาดเจ็บมายังพื้นที่ปลอดภัยและสงกลับทาง
อากาศได
การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย
การคนหาผูบาดเจ็บและการรักษาพยาบาล
การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บทั้งทางพื้นดิน
การรองขอและการสงกลับผูบาดเจ็บทางอากาศ
การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ

กิจเฉพาะที่ ๘ การหลบหลีก/หลีกเลี่ยง
เงื่อนไข
๑. หลังจากการสงกลับผูปวยเจ็บทางอากาศเสร็จเรียบรอยแลว หนวยเหนือแจงวา
มีขาศึกทําการไลติดตามเพื่อทําลายกําลังของชุดปฏิบัติการ

๒. ชุดปฏิบัติ การจะต องเคลื่อ นยา ยกํา ลัง เพื่อ หลกเลี่ย งการปะทะและการไล
ติดตามมายังพื้นที่ฝายเราใหทันตามเวลาที่กําหนด
๓. ตามเส น ทางการหลบหนี มี ก ารข า มลํ า น้ํ า โดยใช เรื อ ยาง โดยกรรมการจะ
จัดเตรียมเรือยางไวให ณ จุดที่กําหนด
มาตรฐาน ชุดปฏิบัติการสามารถนํากําลังพลทุกนายมายังพื้นที่ฝายเราไดตามเวลาที่กําหนดโดยไม
มีการปะทะ หรือถูกโจมตีจากฝายขาศึก

